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1. Ustawienia nowych profili 

Przed korzystaniem z funkcji Raytracer należy zmienić/dostosować jego ustawienia. 
 
a) Menu System – Ustawienia – zakładka Raytracer 

  

 
 
INFO: Jeżeli zakładka nie jest widoczna, proszę zwrócić się do naszego działu handlowego! 
 
 

b) Zmiana ustawień w profilach standardowych  
W profilach standardowych można wprowadzić następujące ustawienia: 

 
 
 
 



c) Ustawienie własnego (-ych) profilu  
Ze względu na brak możliwości ingerencji do profili standardowych polecemy wprowadzić  
profile własne.  
Za pomocą przycisku Przygotuj nowy profil można wprowadzić kilka profili z różnymi 
parametrami. Polecamy przetestować poniższe: 

 
INFO: Po wprowadzeniu profili konieczne jest zamknięcie i ponowne uruchomienie CARAT.  

 

2. Ustawienia podglądu perspektywy 

Przed korzystaniem z funkcji Raytracer można zmienić ustawione domyślnie parametry 
związane z podglądem perspektywy (m.in. jasność, kontrast). Poniżej obrazek 
z polecanymi ustawieniami parametrów. 

a) Menu System – Ustawienia – zakładka Wymiary standardowe 

 
 

3. Porady i triki w pracy z Raytracer 
 
W celu przygotowania wizualizacji b.dobrej jakości polecamy skorzystać z poniższych 
porad i trików. 
 

a) Zamknąć pomieszczenie ścianami  - efekt lepszy podgląd artykułów, lepsze 
oświetlenie 

b) Powiększyć wymiary pomieszczenia min. do 4mx4m – efekt łatwiejsze ustawienie 
odpowiedniego podglądu  



c) Zaznaczyć na ścianach opcję Ściana X Pokaż na stałe w perspektywie (okno Rzut lub 
Perspektywa - menu kontekstowe (prawa mysz) na konkretnej ścianie) - efekt 
uwzględnione odbicie na wszystkich artykułach. 

 
 

d) Edytowanie źródeł światła - efekt dobrze oświetlony projekt  
- z paska Sterowanie perspektywą 
- przycisk Edytuj światło (najlepiej przy trybie FOTO) 
- dostosować parametry poszczególnych źródeł światła do potrzeb projektu  

 

 
 

e) Zastosowanie artukułów 3D z NEUTRAL KATALOG – efekt przestrzenny projekt 
 
 
Od kilku miesięcy na Carat WEB dostepny jest 
NEUTRAL KATALOG, w którym wszystkie artykuły 
(m.in. płyty, zlewy, baterie, dekoracje itd.)  
przygotowane są w formacie 3D.   
 
 
Katalog  działa poprzez funkcję QuickClick 

– porzebna min. rozdzielczość monitora 
1280 x 1024 pixeli.  

 
INFO: Jeżeli po połcząniu z serwerem katalog nie jest 
dostępny, proszę zwrócić się do naszego działu 
handlowego. 
 
 
 
 



  Artykuły dekoracyjne / Światła       
 

 Akcesoria kuchenne 
 

 Sprzęt AGD 
 

 Meble 

        
 
                                                                            

f) Ustawienia indywidualnych właściwości materiałów -  lepszy podgląd artykułów  
- Kursorem myszy zaznaczyć np. podłogę 
- Menu kontekstowe – pozycja np. Podłoga Zmień materiał/podgląd 
- W oknie dialogowym Wybór materiału, w obszarze Właściwości materiału, oprócz 

wymiarów, sposobu ułożenia można wybrać także rodzaj tekstury.  Wybór ukryty 
jest pod …. .  

 

 => 

 
 
  
 
Dostępnych jest kilkunaście rodzajów tekstur.  
 
INFO: Jeżeli nazwy rodzajów tekstur na Twoim komputerze nie są 
dostępne w j.polskim, jak na obrazku obok, prosimy o kontakt 
z naszym hotline! 
 
TRIK: Dla szkła polecamy ustawić rodzaj Szkło przeźroczyste lub Szkło 
refrakcyjne np. dla szkła w szafce.  
 



4. Uruchomienie Raytracer w planowaniu 

Uruchomienie trybu Szybki start 
a) Z podgląd Normalny 

Menu kontekstowe: 

 
 
Z paska Sterowanie perspektywą: 

 
 

b) Z podglądu Foto 
Menu kontekstowe: 

 
 

 



 
Z paska Sterowanie perspektywą: 

 
 
 

Po kliknięciu na zaznaczoną pozycję menu / przycisk uruchomiony zostanie szybki start. Po 
zakończeniu procesu pojawi się następujące okno dialogowe: 

 
 

c) Korekta i zapisanie wizualizacji 
 
 

Przygotowaną wizualizację można skorygować za pomocą suwaków 
w polu Ustawienia obrazu: jasność, kontrast, głębia – niebieska 
ramka.  
 
Po przeprowadzeniu korekty należy zapisać wizualizację kliknięciem  
na przycisk Zapisz – czerwona ramka.  
 
Dialog zostanie zamknięty po kliknięciu na przycisk Zakończ – 
zielona ramka.  

 
 
 
 
 

 

Bezpośrednie kliknięcie na przycisk Zakończ, bez zapisania wizualizacji, wywoła poniższy 
dialog informacyjny: 

                                



Uruchomienie trybu Prezentacja 

W trybie Prezentacja jest obojętne, z którego podglądu zostanie uruchomiony Raytracer, 
foto czy normalny, ponieważ wyboru profilu dokonuje się spośród tych, które w 
ustawieniach systemu zostały ustawione jako widoczne. 
 

d) Z okna Perspektywa 
Za pomocą menu kontekstowego: 

 
 
Za pomocą Sterowania perspektywą: 

 
 

INFO: fajka przy profilu Raytracer informuje w jakim trybie był ostatnio uruchomiony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Za pomocą ikony Eksport perspektywy (aparat) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



f) Ustawienia parametrów 
Tutaj można ustawić: 
 Rozdzielczość 
 Profil (wybór spośród profili ustawionych w systemie jako widoczne) 
 Sposób wyliczenia wizualizacji:  

 wyliczenie po kwadratach (zalecane) – poszczególne części obrazu składają 
się na jakość końcową  

 wyliczenie całej perspektywy – przeprowadzane są obliczenia całej 
perspektywy krok po kroku 

 Jakość – pięć poziomów jakości, od 1-5. Im wyższa jakość tym dłuższy całowity 
czas obliczeń wizualizacji 

 
 

Po zakończeniu obliczeń pojawi się następująca informacja: 
 

 
 

 
 
 



g) Korekta i zapisanie wizualizacji 
 
Przygotowaną wizualizację można skorygować za pomocą 
suwaków w polu Ustawienia obrazu: jasność, kontrast, głębia – 
niebieska ramka. 
 
Po przeprowadzeniu korekty należy zapisać wizualizację 
kliknięciem  
na przycisk Zapisz – czerwona ramka.  
 
Dialog zostanie zamknięty po kliknięciu na przycisk Zakończ – 
zielona ramka.  
 
 
 
 

   
 

5. Administrator wizualizacji 
 

a) Otwarcie dialogu Administrator obrazków perspektywy 

 
 

 
 

Info: obie opcje POV-Ray/Raytracer wyświetlają wszystkie wygenerowane wizualizacje. 



 
 
Z lewej strony okna dialogowego  znajdują się wszystkie wygenerowane wizualizacje. 
Z prawej strony okna widoczny jest duży podgląd na wybraną wizualizację.  
W dolnej części okna znajdują się przyciski służące do edytowania. 
 
b) Przyciski - możliwości: 

- Nowy – otworzy dialog generowania nowej wizualizacji 
- Druk – otworzy dialog Podgląd druku okna Perspektywa dla wybranej wizualizacji 
- Eksport – otworzy dialog eksportu grafiki z możliwościa wyboru formatu eksportu 
- Usuń – usunięcie wybranej wizualizacji 
- Zakończ – zamknięcie dialogu 

 


